Demostració d’equips de
maquinària de desherbatge
mecànic en cultius extensius
Jornada de camp
IVARS D’URGELL, dimarts 5 de novembre de 2019

Presentació
El control de les males herbes tan en
els cultius extensius com en els
cereals d’hivern es fa majoritàriament
amb herbicides, que d’alguna manera
o altra tenen un impacte sobre el medi
ambient. Per tal de reduir-lo, cal fer-ne
un ús correcte, utilitzant les tècniques
d’aplicació
que
permetin
una
dosificació precisa i triant el moment
adequat del tractament.
Per altra banda, cada dia es veu un
interès creixent per les tècniques de
desherbatge mecànic, com alternativa
o com a complement a la utilització
dels herbicides. En el cas dels
conreus ecològics, el control mecànic
de les males herbes ha de substituir
als herbicides i s’ha de complementar
amb altres tècniques culturals.
En aquesta demostració es podran
veure treballar sis equips mecànics
per al control de males herbes: dos
tipus de grades de pues, dos tipus de
grades rotatives d’estrelles, la grada
rotativa de pues i una binadora amb
guiatge i visió artificial.

Programa
9.30 h Recepció i lliurament de la documentació
9.45 h Presentació de la jornada
Representant del DARP.
Representant de la Cooperativa d’Ivars d’Urgell.
10.00 h Control de males herbes amb desherbatge mecànic
Sr. Josep Mª Llenes, Unitat de Malherbologia del DARP.
10.15 h Maquinària utilitzada en desherbatge mecànic
Sr. Àlex Estadella, Centre de Mecanització Agrària del DARP.
10.30 h Presentació de la maquinària utilitzada en camp
Fabricants i distribuïdors presents
10.50 h Resultats en desherbatge mecànic
Sr. Jordi Doltra, investigador de l’IRTA.
11.05 h Pausa – cafè
11.30 h







Demostració en parcel·la
Maquinària Agrícola Segues: Grada de pues Hatzenbichler.
Maquinària Agrícola Segues: Grada rotativa d’estrelles Hatzenbichler.
Aurora Agrícola: Grada de pues Treffler.
Maquinària Agrícola Vila: Grada rotativa de pues Rotation Einböck.
Maquinària Agrícola Vila: Grada rotativa d’estrelles Rotarystar Einböck.
AAMMS-Iberica: Binadora amb guiatge Robocrop Inline amb visió
artificial Garford.

13.30 h Cloenda de la jornada

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Lloc de realització
Jornada tècnica:

Demostració a camp:

Cooperativa d’Ivars d’Urgell
Carrer Lleida, 6-8

Parcel·la demostració
Camí d’Ivars a Castellnou de Seana

25260 IVARS D’URGELL

Coordenades GPS: 41°40’04.2” N
0°58'47.0" E

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de:
Centre de Mecanització Agrària Tel.: 973 24 98 46– A/e: cma.daam@gencat.cat
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

@ruralcat

190567 / 2,50

